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VALMISBETONIA JA
BETONITUOTTEITA
Hyvän laadun
ja palvelun talo

RENTOJA KILOMETREJÄ

TOYOTA RELAX – JOPA 10 V. VELOITUKSETONTA TURVAA.
Toyota Relax tuo mielenrauhaa auton omistamiseen veloituksetta jopa kymmeneksi vuodeksi. Kun huollatat autosi huoltovälin mukaisesti Toyota-merkkihuollossa, saat autoosi 12 kk:n* turvan. Sen aikana voit huoletta keskittyä vain ajamiseen.
jɯȺɯǶǞȺƚƚǿƵǞǶɈƚǯƊɈɐɈɐȺɈɐبɈȌɯȌɈƊش˛خȲƵǶƊɮ
ؤªƵǶƊɮٌɈɐȲɨƊȌȁɨȌǞǿƊȺȺƊƊɐɈȌȁǘɐȌǶɈȌɨƚǶǞȁׁׂـǲǲ׀׀׀ׁׅشǲǿفȺƵȁǿɐǲƊƊȁǲɐǿȯǞƵȁȺǞȁɈƚɯɈɈɯɯخÀǞƵɈɯǞȺȺƚǿƊǶǶƵǞȺȺƊƵǘƮȌɈȌɨƊɈȯǞƮƵǿǿƚɈخ
RɐȌǶɈȌɨƚǶǞȁǲƵȺɈƚɨƚƚɈɐȲɨƊȁƊǲɈǞɨȌǞȁɈǞƊɨȌǞƮƊƊȁǯƊɈǲƊƊǯȌȯƊׁ׀ɨɐȌɈƵƵȁ׀׀׀׀׆ׁشǲǿƊȺɈǞخ

Carpojat Oy
Maisalantie 11, 04600 Mäntsälä
p. (019) 688 0126
carpojat@msoynet.com

- Sijaisautotñşś͒̓̐Ό͟Ǐƛś
- Huollon noutopalvelu:
Voimme noutaa autosi
huoltoon Mäntsälän alueella.

Myllyläntie 40 07560 PUKKILA Puh. 019 685 1164
www.mybe.fi

TURVALLISEEN KESÄAJOON
EUROMASTERILTA
,OPDVWRLQWL
KXROWR
,OPDVWRLQWL
KXROWR
UDVNDVNDOXVWR

Michelin
in
Kestävää
ää
turvallisuutta
suutta

Michelin-kesärengassarjan
n-kesärengassarjan
assarjjan ostajalle
ostajjalle
50 € lahjakortti kaupan päälle*

BFGoodrich
h
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ään
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Tigar
Edullinen
eurooppalainen

*Talvirengassarjan hankintaan tai
Euromasterin autohuoltopalveluihin.

Varaa aika renkaiden
vaihtoon netissä!

HXURPDVWHU¼

NYT KAIKKI VAATTEET
TASARAHA HINNOIN
24.8. – 27.8.
TU LE
Mekkoja,
tunikoita, 20 €
hameita,
housuja,
pellavaa,
puuvillaa...

Älä huolehdi, me huollamme!

kesärengassarjjan ostajalle
osttajjalll
ll
lle
BFGoodrich-kesärengassarjan
30 € lahjakortti kaupan päälle*

Meiltä myös monipuoliset
autohuoltopalvelut määräaikaishuollosta korjauksiin.
Tervetuloa!

9HUNNRNDXSSDPPHSDOYHOHHKYXRURNDXGHVVD
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15€
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20:lle ensimmä
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10€
25 €
40€

Kampaamo & Kauneushoitola
MÄNTSÄLÄN RENKAAT Oy

HYVISSÄ KÄSISSÄ

0DLVDODQWLH0lQWVlOl3
euromaster.fi
DUWRNDXSSLQHQ#HXURPDVWHUFRP Sis. mm. öljyn ja öljynsuodattimen vaihdon (5 l
Total-öljyä 5W40, suodatin ja vaihtotyö), nesteiden
3DOYHOHPPHPDSHOD tarkistukset (jarru, kytkin, jäähdytys ja pesu),
renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastuksen,
alustan kunnon tarkastuksen.
TERVETULOA!

Secret Vision
Keskuskatu 12,, apteekin
apptee talo,
ta o,, Mäntsälä
ä tsä ä

Kampaaja-Kosmetologi Virpi Salmi 0400 607 110
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S E U R A K U N TAVA A L I T 2022

ASETU EHDOLLE
ja vaikuta Mäntsälän seurakunnan tulevaisuuteen!

Tämä kutsu on juuri Sinulle
Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluatko uudistaa
toimintaa tai päättää mihin
seurakunnan rahoja käytetään?

”Olisi hienoa, että saisimme
kaikenlaisia ihmisiä ehdolle. Tule ehdokkaaksi sellaisena kuin olet”, kirkkoherra
Tarja Meijer rohkaisee.

Lue lisää:
Seurakuntavaaleissa Mänt- mantsalanseurakunta.fi/
sälän seurakunnan kirkko- seurakuntavaalit
valtuustoon valitaan 27 jäsentä vuoden 2023 alusta
alkavalle nelivuotiskaudelle.
Ehdokasasettelu päättyy jo
15.9. klo 16, joten nyt on
hyvä aika liittyä Mäntsälän
seurakunnan olemassa oleville ehdokaslistoille tai perustaa oma valitsijayhdistys.

/,387½/,338),.lWHLVHOOl.,3$NLUMDNDXSSD0lQWVlOlMDRYHOWD
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 8.–12.11.2022 ja vaalipäivä 20.11.2022.
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3

TULITYÖKURSSI
ma 5.9.2022
Juustoportti Mäntsälä

90 € + alv. sis. koulutus, kortti, oppikirja, lounas, kahvit.
www.lepotila.net

Ilm. JOGP!DBSSBUFLDPNt

Pihlajatie 2, 04480, Haarajoki, Järvenpää

Autohuollot ja korjaukset
nopealla aikataululla!
MÄNTSÄLÄ Maisalantie 16, 04600 Mäntsälä,
p. 0400 869 939. Ma-pe 7.30–18

Milloin mökkisi on nuohottu?

Omakotitalojen ja
loma-asuntojen nuohoukset
Ilmastointikanavien puhdistukset
ja säädöt 33 vuoden kokemuksella

Piirinuohooja Paavo Lassila
puh. 0400 899 365
paavo.lassila2@luukku.com

Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00
Maisalantie 10, Mäntsälä.
Puh. 044 045 7009
www.mantsalanautokatsastus.fi

RIIHENMÄENTIE 5, 04600 MÄNTSÄLÄ
XXXMWJWFTBMBJOFOGJr
rUPJNJTUP!MWJWFTBMBJOFOGJ
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Kodinkonehuolto Jo-Mi Oy

Autokorjaamo
T:MI PENTTI LAAKSONEN
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Kivapiha
laajentaa
palveluitaan!
Meiltä nyt myös
tiili- ja peltikattojen
huoltopesut sekä
maalaukset/
pinnoitukset!
Kysy tarjousta
omasta
katostasi.

0400 482 555

UUSIA POTILAITA OTETAAN
t.ZÚTMBVBOUBJBJLPKBt

.FUUJÕOUJF .ÅOUTÅMÅ
KPNJPZ!NTPZOFUDPN
.FJMUÅUPJNJUVTNZZOUJOÅ
"4,0 610KB(03&/+&LPEJOLPOFFU
NZÕTBTFOOFUUVOBBNNBUUJUBJEPMMB
5BMPQFTVMBLPOFFU NZZOUJKBIVPMUP

Kaipaako
saunasi uusia
lauteita tai onko
terassisi
uusimistarpeessa?

Hammaslääkärit Jari Seraste,
)BNNBTMÊÊLÊSJU.JIBFMB4FSCBO
Riitta Seraste ja Hanna Koskiniemi
+BSJ4FSBTUFKB)BOOB,PTLJOJFNJ

)VWJUJF" .ÊOUTÊMÊtQVI  

LED-filamenttilamppu
E27, 6W=60W
lämmin valkoinen
2 kpl
/ pkt

Teemme nyt myös
pieniä sisä- sekä
ulkoremontteja, kysy
rohkeasti josko
voisimme olla avuksi.

2,50€!!
LEDlamppu

4 kpl
/ pkt

4€!!

E27,
10W=75W
lämmin
valkoinen

(Lamppuja rajoitetusti)

Muista myös uusi verkkokauppamme osoitteessa KIVAPIHA.COM
Puutarhamyymälä

Vuolteenmäentie 7, Mäntsälä
QrJOGP!LJWBQJIBDPN
XXXLJWBQJIBDPN

"WPJOOB
ma suljettu,
ti-pe 9-17, la 10-15
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Kuva Raimo Aatsinki

Kuva Terttu Heikkinen

Terttu Heikkinen tajat olivat mukana yhdistysToukokuun lopulla vietettiin
Mäntsälässä Ohkolan nuorisoseurantalolla Mäntsälän
Sydänyhdistys ry:n 50-vuotisjuhlaa. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin silloisella
kunnantalolla talvella 1972 ja
yhdistyksen alkuperäinen nimi oli Mäntsälän Sydäntautiyhdistys ry.
Kutsu perustamiskokoukseen oli tullut silloiselta Uudenmaan Sydäntautipiiriltä. Suomen Sydäntautiliitto
ry (aluksi Suomen Sydäntautiyhdistys ry) on puolestaan
perustettu jo vuonna 1955 ja
vuonna 2000 Suomen Sydänliitto ry:ksi nimensä vaihtanut yhdistys onkin Euroopan
vanhin ja maailman toiseksi
vanhin sydänyhdistys. Se toimii keskusjärjestönä alueyhdistyksille eli Sydänpiireille ja
yli 200 paikallisyhdistykselle.
Mäntsälän Sydänyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori, sisätautiopin
dosentti ja eläkkeellä oleva geriatrian professori Reijo
Tilvis kiitti juhlapuheessaan
yhdistyksen aktiiveja kertoen muun muassa yhdistyksen, mutta samalla myös koko valtakunnallisen Sydänliiton toiminnan historiasta ja
nykyhetkestä unohtamatta
koko kansalaisjärjestötoiminnan rahoitusnäkymiä.

Sydänyhdistystoiminnan
eturintamassa
Reijo Tilvis kertoi puheessaan
kuinka 50-luvulla elettiin jälleenrakennuksen aikaa, mutta myös sydän- ja verisuonitautien yleistymisen aikaa
sotien aikaisten elintarvikesäännöstelyjen jäätyä taakse.
Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa osoitettiin sittemmin,
että ravinnon rasvapitoisuudella on yhteys sydänsairauksiin ja Suomessakin alettiin erityisesti 70-luvulla tiedottaa liiallisen eläinrasvan
käytön haitoista.
Niin Sydäntautiliittokin alkoi muuttua potilasjärjestöstä kansalaisliikkeeksi. Tunnetuin näistä tiedotus- ja
tutkimushankkeista on ollut ns. Pohjois-Karjala -projekti. Vuonna 1972 tuli voimaan uusi kansanterveyslaki, joka velvoitti terveyskeskukset ennalta ehkäisevään
työhön. Tilviksen mukaan
todennäköisesti siksi Uudellemaallekin perustettiin monia paikallisia sydänyhdistyksiä ja juuri monet terveyskeskusten lääkärit ja sairaanhoi-

toiminnassa.
– Syksyllä 1972 Sydäntautiliitto toteutti Mäntsälässä
vuotuisen pienoisröntgenkuvauksen (tuberkuloosin
seulontatutkimus, joita tehtiin 1940-luvun lopulta vuoteen 1990, toim. huom.) yhteydessä sydäntutkimuksen,
josta paikallinen sydänyhdistys sai lentävän lähdön, totesi
Reijo Tilvis puheessaan.
1970-luvulla Mäntsälän
Sydänyhdistys olikin Tilviksen mukaan maaseutualueitten suurin yhdistys, sillä parhaimmillaan vuonna 1974 jäseniä oli yli 1500 koko kunnan asukasmäärän ollessa
hieman yli 10000. Sittemmin
1980-luvulla jäsenluku laski
alle tuhannen ja 2000-luvulla jäsenmääräksi on vakiintunut noin 400.

Sydänyhdistyksen
toiminta sydämen
asiana
Mäntsälän Sydänyhdistyksessä yli 30 vuotta toiminut,
kunniapuheenjohtaja ja nykyisin taloudenhoitajana toimiva Sisko Palovaara kertoo puhelinhaastattelussa,
että yksi merkittävä Sydänyhdistyksen paikkakunnalla aloittama ja kansallisestikin uraauurtava toiminta olivat ns. sydänhoitajat. Aloite
tuli Mäntsälän yhdistykseltä ja Sydänliiton piirijärjestö
koulutti kaksi terveyskeskuk-

Mäntsälän Sydänyhdistys
ry:n keväällä 2022 valittu
uusi puheenjohtaja
pu
Raimo
Aatsinki.
Aatsink
Liikunta on tärkeä osa
Li
sydänterveyttä,
kuvassa
alkuverryttelyä
yhdistyksen
yhteistyökumppani
Ykkösapteekin
edustalla ennen
Sydänyhdistyksen
toukokuista
sauvakävelytapahtumaa.
sauv

Keväistä ulkoilupäivän viettoa Sydänviikolla
Mäntsälän Retki ry:n Katrinrannassa Sääksjärvellä.
sen sairaanhoitajaa sydänhoitajiksi toiminnan alkaessa
vuonna 2004.
– Sydänhoitajan pakeille
pääsyyn ei tarvittu lähetteitä, vaan saattoi mennä keskustelemaan mieltään painavista oireista ja saamaan ohjeita jatkoa varten, kertoo Sisko Palovaara jatkaen toiminnan loppuneen muutama
vuosi sitten.
Toinen asia, minkä Palovaara haluaa erityisesti mainita, on kuukausittain pidettävä Sydänpäivä, tempaus,
Kuva Sari Westerlund

jolloin voi ilmoitetussa paiaikassa käydä mittauttamasssa verenpaineen, veren koolesteroli- ja sokeriarvot ja saa
aa
myös tietoa sydänyhdistykksen toiminnasta. Tällöin on
usein myös jokin asiantuntijaluento. Tässä yhteydessä
Sisko Palovaara tuo esiin Aino Kyytsösen, viime keväänä edesmenneen kunniajäsenen, jonka sydämen asiana
oli muun muassa tämän Sydänpäivän vetäminen ja vertaistukitoiminta.
Sisko Palovaara mainitsee
myös 2000-luvulla yhtenä
vuonna Sydänpiirin ja yhdistyksen aloitteesta toteutetun
kyseisenä vuonna 40 vuotta
täyttäneiden miesten maksuttoman sydänseulonnan,
jonka toteuttivat Sydänpiirin sairaanhoitajat Mäntsälän terveyskeskuksen tiloissa.
Kyseistä seulontaa oli kokeiltu aiemmin Helsingissä.

Vertaistuen kautta
toimintaan

Sydänyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa juhlapuheen piti yhdistyksessä pitkään puheenjohtajana toiminut Reijo Tilvis.

Mäntsälän Sydänyhdistyksen nykyinen, viime kevään
vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja Raimo Aatsinki haluaa myös nostaa esiin
yhdistyksen pitkäaikaisia toimijoita, jotka ovat jaksaneet
puurtaa ja tuoda toiminnassa eri tavoin näkyviin yhdistyksen perusajatusta sydänja verisuonisairauksien ehkäisystä ja hoidosta, mutta
myös kuntoutuksesta ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtimisesta.
– Vertaistuen antaminen
ja virkistysmahdollisuuksien
tarjoaminen ovat tärkeä osa
toimintaa, painottaa Raimo

Kuva Sisko Palovaara

Aatsinki.
Hän on itse tullut ohitusleikkauksen jälkeen nimenomaan vertaistuen kautta
mukaan Mäntsälän Sydänyhdistykseen muutamia vuosia sitten.
Uusi puheenjohtaja on alkuperäiseltä koulutukseltaan
rakennusmestari, jonka työuraksi muodostui rakennusalan ammattiaineiden lehtorina työskenteleminen.
Raimo on kotoisin Sallasta,
mutta rakennusalan koulutustoiminnan loputtua siellä,
miehen tie toi etelään vuonna 1987. Eläkkeelle jäätyään
vuonna 2004 hän hakeutui
SPR:n ystävätoimintaan mukaan.
– Vertaistuki ja ystäväpalvelu vaativat vähän samantapaista asennetta, joten Sydänyhdistyksen vertaistukitoiminta tuntui heti tutulta,
kertoo Raimo Aatsinki. Niinpä ei mennyt aikaakaan, kun
kunniajäsen Aino Kyytsönen
houkutteli hänet vetämään
vertaistoimintaa. Ja sittemmin hallituksen kautta tie vei
koko yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Uuden puheenjohtajan
mietteitä
– Olen yrittänyt suunnitella
tehtävänjakoa niin, että kullekin toiminnolle, esimerkiksi virkistystapahtumille löytyisi oma vastuuvetäjä, ettei

yksittäisille henkilöille kertyisi liikaa työtä, kertoo Raimo
ajatuksiaan.
– Myös tiedottamisessa on
vielä pulmia, sillä vaikka Sydänliitolla on hyvät nettisivut ja järjestelmät ovat muutenkin nykyään verkossa ja
yhdistyksellekin perustettiin
viime keväänä Facebook-ryhmä, niin Mäntsälän Sydänyhdistyksen jäsenistön keski-ikä
on korkea, eikä kaikilla vieläkään ole tarvittavia laitteita
tai taitoa niitä käyttää eli tarvitaan siis edelleen paperiakin tiedottamiseen.
Etelä-Suomen Sydänpiiri
julkaiseekin jäsenistölle kahdesti vuodessa selkeää tiedotuslehtistä, jossa on myös
paikallisyhdistykselle omat
sivut. Vihkosta on saatavilla myös tapahtumissa, kuten
esimerkiksi juuri Sydänpäivässä. Myös lehti-ilmoittelua
jatketaan.
– Mutta tapahtumat ovat
tarkoitettu kaikille kiinnostuneille ja esimerkiksi perinteisen Sydänpäivän suosio
on hyvin suuri, kertoo Raimo Aatsinki kannustaen, että
paljon muutakin toimintaa
on, liikuntaa monessa muodossa ja parhaiten mukaan
pääsee tulemalla rohkeasti
johonkin tapahtumaan, esimerkiksi juuri Sydänpäivään.
Tulevan syksyn Sydänpäivät ovat Ankkurissa, os. Keskuskatu 11, Mäntsälä, torstaisin 8.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.
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ASIANAJOTOIMISTO
JAAKKO KEIPI KY
Keskuskatu 4 B,
04600 Mäntsälä
(019) 688 3777,
044 362 2562
jaakko.keipi@gmail.com

60 x 60 cm

Autosähkötöiden

60 x 60 cm

Taksi ja
invakyydit,
kelakyydit

Tilataksi
Luoma Oy
0400 878 495
0400 314 672

Tomi Vähäkangas 0400 346 730
Invataksit
Taksit
Taksibussit

60 x 60 cm

0400 310 618
0500 666 460
0400 360 611

1-9 henkilöä
www.mantsalanpalvelutaksi.fi

Invakuljetuksia
yli 30 vuotta!

Vuoden
yrittäjä
2016

Kela-kuljetusten palvelutuottaja

ERIKOISLIIKE
Sublime White

24 € m

2

82 € m

2

Black Golden

68 € m
82 € m

2

2

Caspio Gold

36 € m

t,VMKFUVTUBSWJUUBFTTBUZÚNBBMMF
MAALAUKSET JA LAATOITUKSET
SEKÄ HUONEISTOREMONTIT

RAKENNUS TIKI OY
Puh.

040 567 0571

Maisalantie 11, Mäntsälä
p. 019-688 0126
Avoinna:
ma-ke 8–19, to-pe 8–17

2

82 € m

2

KODIN KAIKKIA
LAATTOJA 3000 MALLIA

katso eurokymppi.fi

KATTOREMONTIT, VESIKOURUT,
PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT,
PALOTIKKAAT, LUMIESTEET

EUROKYMPPI OY

Jäspilänkatu 2,
Kerava
info@kattosi.fi
p. 0400 401 882

P. 044 040 4542
Pyhäntaantie 3, 15230 Lahti
Avoinna ma-pe klo 10 – 18, la klo 10 – 15

Heikkilän taksit
0400 600 806
Taksipalvelu Riitta Heikkilä

Vuokrataan
LEGUAN 160 (16m)
ja DINO 210 (21m) HENKILÖNOSTIN

ƉŝŚĂƉĂƚƐĂĂƚ͘Į

044 060 0806
1+8 Invahissillinen taksi
045 625 8842
1+6 paikkainen
Henkilökuljetukset - tavarakuljetukset
- soteajot - pyörätuolikyydit
- ennakkotilaukset lentokentälle - tilausajot

24.8.2022
Julkaisija ja kustantaja:
Viestintä Alanko Oy /
Elina Alanko p. 0400 579 222
elina.alanko@mantsalankirjapaino.ﬁ
NBU
tXXXNBOUTBMBOTBOP
t/SP

Painosmäärä: 11 000 kpl
Jakelu: Mäntsälä,
kotitaloudet ja yritykset
Ilmoitusmyynti ja sivunvalmistus:
Viestintä Alanko Oy /
Mäntsälän Kirjapaino p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
Painopaikka:
Lehtisepät Oy, Tuusula
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ɐǿȯǞƵȁȺǞȁɈƚɯɈɈɯɯ
jɯȺɯǶǞȺƚƚǿƵǞǶɈƚǯƊɈɐɈɐȺɈɐȌɨƚǶǞȁׁׂـǲǲ׀׀׀ׁׅشǲǿفȺƵȁǿɐǲƊƊȁǲ ׀ǲǿƊȺɈǞخ

TOYOTA RELAX

Puh. 019 685 1164

www.mantsalansanomat.ﬁ
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Michelin-kesä
kaupan päälle*
50 € lahjakortti

Tigar
Edullinen
eurooppalainen

hankintaan tai
in.
*Talvirengassarjan
Euromasterin autohuoltopalveluih

Varaa aika renkaiden
vaihtoon netissä!

h
BFGoodrich
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Laatua hyvään
hintaan

ostajal
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j ostajalle
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arjan
sarjan
gassarjan
esärengassar
kesären
BFGoodrich-k
kaupan päälle*
30 € lahjakortti

Uutismedian Liiton jäsenlehti

Carpojat Oy
04600 M
Maisalantie 11,
p. (019) 688 012
carpojat@msoynet

Ɗׁ׀ɨɐȌɈƵƵȁ׀׀׀׆ׁش
ǿƊȺȺƊƊɐɈȌȁǘɐȌǶɈ
ɨȌǞƮƊƊȁǯƊɈǲƊƊǯȌȯ
ؤªƵǶƊɮٌɈɐȲɨƊȌȁɨȌǞ
ƚɈɐȲɨƊȁƊǲɈǞɨȌǞȁɈǞƊ
RɐȌǶɈȌɨƚǶǞȁǲƵȺɈƚɨƚ

07560 PUKKILA
Myllyläntie 40
www.mybe.fi

HXURPDVWHU¼

Älä huolehdi, me

Mekkoja,
20€
tunikoita,
hameita,
housuja,
pellavaa,
puuvillaa...

15€

huollamme!

Meiltä myös monipuoliset
määräautohuoltopalvelut
aikaishuollosta korjauksiin.
Tervetuloa!

RURNDXGHVVD
HSDOYHOHHKYX
9HUNNRNDXSSDPP

7$1(7,67bļļ
9$5$$$,.$7$,26 lOlļļDMDQYDUDXV
HXURPDVWHUļļPlQWV
AT Oy
MÄNTSÄLÄN RENKA 

TTE
NYT KAIKKI VAANOI
TASARAHA HIN TU
24.8. – 27.8.
TONK

ll

HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.fi

VlOl3
vaihdon (5 l
öljynsuodattimen
nesteiden
0DLVDODQWLH0lQW
Sis. mm. öljyn ja
suodatin ja vaihtotyö),pesu),
PDVWHUFRP Total-öljyä 5W40,
ja
(jarru, kytkin, jäähdytys tarkastuksen,
DUWRNDXSSLQHQ#HXUR
ja ilmanpaineiden
OD tarkistukset
renkaiden kunnon
tarkastuksen.
3DOYHOHPPHPDSH
alustan kunnon
TERVETULOA!

30€
aostosta
100 € kertSLAHJA
YLL ÄTY
mmäiselle
20:lle ensi

Kampaamo & Kaune

Secret V
apte
2,, apteekin
Keskuskatu 12,

Virpi
Kampaaja-Kosmetologi

t
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KIVIMYYNTI OLLILA

Tapahtumakalenteri

Hautakivipalvelut myös
puhelimella ja sähköpostilla
p. 0400 852 309
esko.ollila@loimaankivi.fi
Laaja hautakivinäyttely esillä
Sääksjärventie 969. Tervetuloa!
www.kivimyyntiollila.fi

Verkkosivut: mantsalanseurakunta.ﬁ
Facebook: Mäntsälän seurakunta
Instagram: @mantsalansrk
YouTube: Mäntsälän seurakunta
JUMALANPALVELUKSET
Su 28.8. klo 10 Messu kirkossa. Messun toimittavat liturgi Juha Ijäs, avustava pappi Niko-Pekka Ovaskainen ja kanttori Mirjam Odé.
Su 28.8. klo 13 Perhejumalanpalvelus Ahvenlammen leirikeskuksessa.
Pe 2.9. klo 21 Nuortenmessu kirkossa. Messun toimittaa
pappi Jussi Hokkanen.
Su 4.9. klo 10 Syyskauden avajaismessu kirkossa. Messun
toimittavat liturgi Tarja Meijer, avustava pappi Niko-Pekka
Ovaskainen, kanttori Johanna Linna ja esilaulaja Kalle Virta. Syyskauden avaus. Messussa seurakunnan vapaaehtoiset siunataan tehtäviinsä. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.
Ti 6.9. klo 19 Arki-illan hiljainen ehtoollinen kirkossa.
Kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten klo 18 alkaen. Hiljainen ehtoollinen klo 19 Taizé-laulujen kera.
Su 11.9. klo 10 Diakonian viran 150-vuotisjuhlamessu
kirkossa. Messun toimittavat liturgi Niko-Pekka Ovaskainen,
avustava pappi Tarja Meijer, kanttori Johanna Linna ja Kirkkokuoro. Messuavustajina on seurakunnan diakoniatyöntekijät Aulikki Härkönen, Tiina Haukijärvi, Nina Häkkinen ja
Timo Naapuri. Messun jälkeen noin klo 11.30 alkaa yhteinen
juhla seurakuntakeskuksessa, jossa tarjolla on pientä suolaista ja täytekakkukahvit. Ohjelmassa on musiikkia ja puheita sekä lisäksi juhlissa jaetaan Pro diaconia -mitalit. Tervetuloa nauttimaan musiikista, herkullisista tarjoiluista ja hyvästä seurasta!
VUOKRALLE TARJOTAAN
parvekkeellinen ja saunallinen kerrostalokolmio 73 m2 hyvällä sijainnilla (Vanha Porvoontie 11). Vuokra 980 € / kk +
sähkö ja vesi. Yhteydenotot talousjohtaja Helena Nieminen
helena.nieminen@evl.ﬁ tai p. 040 743 3251.
TAPAHTUMAT
Gospel Mäntsälä -kuoron harjoitus perjantaisin klo 18
kirkossa. Musikaaliset nuoret ja aikuiset tervetuloa mukaan!
Kuoro esiintyy Tuomasmessuissa ja konserteissa, ja sen ohjelmisto koostuu suomenkielisestä hengellisestä musiikista.
Kuoron kanssa esiintyy usein ammattimuusikoista koostuva
bändi. Kuoroa johtaa director cantus Pekka Itkonen.
Raamattupiiri maanantaisin klo 13–14.30 seurakuntakeskuksen alasalissa. Raamattupiirin alkupuolella juodaan päiväkahvit. Kaikki vanhat ja uudet osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita jatkamaan!
Mummonkammari tiistaisin klo 10 seurakuntakeskuksen
alakerrassa Mummonkammarin tilassa. Tervetuloa mukaan
kädentaitajien porukkaan! Kahvitarjoilu on klo 11.
Naisten saunailta ti 30.8. klo 18–21.30 Ahvenlammen leirikeskuksessa. Syksyn ensimmäinen lämminhenkinen yhteysilta naisten kesken. Saunomista, rentoa yhdessäoloa, ajankohtaisten asioiden jakamista ja herkullinen iltapala. Illan aiheena on Mikä tuo toivoa, iloa ja elämän mielekkyyttä sinulle. Voit tuoda jotain aiheeseen liittyvää mukanasi (esimerkiksi esineen, asian tai vaikkapa runon). Yhteisen jakamisen äärellä on lähetyssihteeri Outi Paukkunen.
Raamattutunti Galatalaiskirjeestä su 4.9. klo 17 seurakuntakeskuksen salissa. Syksyn ensimmäisen raamattutunnin pitää mediapastorina tunnettu Jukka Norvanto. Aiheena on Keitä olivat galatalaiset ja kuka oli Paavali. Raamattutunnit jatkuvat kerran kuussa.
Kirkonmäen aamiainen tiistaisin 6.9. alkaen klo 10–11.30
seurakuntakeskuksen salissa. Tarjolla on ilmainen aamiainen,
joka sisältää puuroa, voileipää, kahvia, teetä ja mehukeittoa.
Myös lyhyt hartaus sisältyy ohjelmaan. Tilasta löytyy syöttötuoleja. Tervetuloa kohtaamaan muita ihmisiä sekä diakoniatyöntekijöitä!
Ankkurin avoimet ovet ke 7.9. klo 10–13 Ankkurissa.
Ovet auki kyläläisille! Kohtaamista, kahvittelua ja vaihtuvaa
toimintaa.
Päiväkuoron harjoitus ke 7.9. klo 12.30 seurakuntakeskuksen salissa. Laulamme yksiäänisesti hengellisiä lauluja ja
virsiä yhdessä. Aloitamme kahveilla. Tähän kuoroon kutsumme erityisesti eläkeläisiä. Sydämellisesti tervetuloa iloiseen
joukkoomme!
Kirkkokuoron harjoitus ke 7.9. klo 18 seurakuntakeskuksen salissa. Toivomme nykyisten erinomaisten laulajien lisäksi myös uusia jäseniä kaikkiin ääniin, etenkin sopraanoon.
Emme edellytä nuotinlukutaitoa, mutta tarkkaa sävelkorvaa
ja iloista mieltä. Kirkkokuoron ohjelmisto on klassista kirkkomusiikkia eri aikakausilta ja kirkkovuoden ajankohtien musiikkia, sillä esiinnymme kirkkovuoden keskeisimmissä juhlamessuissa. Tervetuloa aloittamaan Kirkkokuoron syyskautta!
Aluksi juodaan kahvit.
Torstai-kahvila 8.9. klo 15–18 Ankkurissa. Torstai-kahvilaan jokainen on tervetullut kahville ja seurustelemaan sekä
halutessaan myös Sanan ääreen ja rukoilemaan!
Miehet Sanan äärellä sunnuntaisin 11.9. alkaen klo 18
seurakuntakeskuksen kahviossa. Ei kokoontumista sellaisina

sunnuntaina, jolloin on Kappeli-ilta tai Raamattutunti. Lämpimästi tervetuloa vanhat ja uudet osallistujat! Syksyn ensimmäisen kerran kunniaksi kahvia, teetä ja pullaa.
Rukous- ja raamattupiiri maanantaisin 12.9. alkaen klo
18.30 Hyökännummen kerhotalossa.
Ikäkeskiviikko 14.9. klo 10 seurakuntakeskuksen salissa.
Tule kysymään ja kuulemaan mitä diakoniatyö on tänään
ja kenelle se kuuluu. Tilaisuudessa on tarjolla lounas 6 euron hintaan.
LAPSILLE JA PERHEILLE
mantsalanseurakunta.ﬁ/lapsillejaperheille
Maksuttomat perhekerhot tarjoavat vanhemmille ja lapsille tilaisuuden tavata muita aikuisia ja lapsia sekä jakaa yhdessä arjen kokemuksia. Kerhoissa toimitaan lasten ehdoilla leikkien, laulaen ja askarrellen. Ilmoittautumista ei tarvitse
tehdä, vaan mukaan voi tulla silloin kun itselle sopii. Lopuksi on tarjolla pieni välipala.
Iltaperhekerho maanantaisin klo 17–19 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Hyökännummen perhekerho tiistaisin klo 9.30–11.30
Hyökännummen kerhotalolla.
Toukkapiiri sylivauvojen vanhemmille tiistaisin klo 10–
12 seurakuntakeskuksen alasalissa. Toukkikseen voi tulla jo
odotusaikana ja käydä sen lukukauden loppuun, jolloin vauva täyttää vuoden. Tarjolla aamupalaa.
Seurakuntakeskuksen perhekerho keskiviikkoisin klo
9–11 seurakuntakeskuksen alasalissa.
Arola-Jokelanseudun perhekerho torstaisin klo 9–11
Arolan koululla.
Muksunurkka perjantaisin klo 15–16.30 Ankkurissa.
Muksunurkka on vapaa kohtaamispaikka perheille. Tarjolla on pientä välipalaa, ja mukaan voi tulla omien aikataulujen mukaan.
KOULUIKÄISILLE
wanhannuoret.ﬁ/kouluikaisille
Junior Afterschool tiistaisin 30.8. alkaen klo 13.30–15.30
Wanhalla ja keskiviikkoisin 31.8. alkaen klo 13.30–15.30 Hyökännummen kerhotalolla. Koulun jälkeinen olohuone alakouluikäisille. Tarjolla välipalaa, pelejä ym. Paikalla myös
työntekijät juuri sinua varten.
Syysleiri 1–4-luokkalaisille 9.–11.9. Ahvenlammen leirikeskuksessa. Tule viettämään kanssamme viikonloppuleiriä! Leirillä pelaillaan, askarrellaan, leikitään, ulkoillaan ja tutustutaan uusiin kavereihin. Jokaiselle löytyy varmasti mielekästä tekemistä. Leirillä otetaan 25 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen aukeaa 11.8. klo 12 verkkosivuillamme mantsalanseurakunta.ﬁ/wanhannuoret/leirit. Lisätiedot:
nuorisotyönohjaaja Juha-Pekka Heino p. 040 546 7309.
Mäntsälän seurakunnan lapsikuoro aloittaa jälleen
toimintansa. Lapsikuoro on suunnattu 1.–9.-luokkalaisille maanantaisin 5.9. alkaen klo 18–18.45. Harjoitukset pidetään kirkossa kirkkomuusikko Enni Pöykön johtamana. Ilmoittautuminen ensimmäisellä kokoontumiskerralla, mutta
mukaan pääsee myöhemminkin. Ihan kaikki laulamisesta innostuneet lapset ja nuoret ovat tervetulleita mukaan! Lisätiedot: Enni Pöykkö p. 044 557 0908
NUORILLE
wanhannuoret.ﬁ
SEURAKUNTAVAALIT 2022
Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toimintaa tai päättää mihin seurakunnan rahoja käytetään? Asetu rohkeasti ehdolle ja vaikuta seurakunnan tulevaisuuteen! Ehdokasasettelu päättyy
jo 15.9., joten nyt on hyvä aika liittyä seurakunnan jo olemassa oleville ehdokaslistoille tai perustaa oma valitsijayhdistys. Voit osallistua myös kaikille avoimiin Teams-palavereihin, joissa käydään läpi miten vaalihomma oikein toimii. Voit
myös kysyä ja keskustella aiheesta. Teams-tapaamiset vetää
seurakuntavaali-inspiraattori Annmari Salmela Kirkkopalveluista. Valitse itsellesi sopiva aika ja kopioi linkki tilaisuuteen:
To 25.8. klo 15 https://bit.ly/3H0vY9G
To 25.8. klo 19 https://bit.ly/3zn1Tzg
Ma 29.8. klo 15 https://bit.ly/38Wza9D
Ma 29.8. klo 19 https://bit.ly/3Mltofb
To 1.9. klo 15 https://bit.ly/38ZURpi
To 1.9. klo 19 https://bit.ly/39apGrm
LÖYDÄ PERILLE
Kirkko, Vanha Porvoontie 8
Seurakuntakeskus, Urheilutie 1
Ankkuri, Keskuskatu 11
Wanha, Nordenskiöldintie 1
Koivulan kerhotalo, Vanha Porvoontie 10
Hyökännummen kerhotalo, Tasalantie 2
Ahvenlammen leirikeskus, Hermanonkimaantie 132

Avoinna
sopimuksen mukaan

Mäntsälän
Hautauspalvelu Oy
Puh. (019) 687 2386,
0400 491 476
Vanha Porvoontie 4
matti.marjaniemi@msoynet.com

Silmälääkäri- ja optikkopalvelut
VARAA AIKA puh. 019 688 3810
$MDQYDUDXVQHWLVVlZZZQHWWLDLNDÀIHQQRPDQWVDOD

Keskuskatu 6 LH 3, 04600 Mäntsälä
Avoinna: ma-pe 9.30–17 ja la 10–14

KOKO KEHON HYVINVOINTIIN
Hermoratahieronta

Hemestar

Ajanvaraukset: 040 550 2339 / Carita Lindqvist
Mäntsälä, Vanha Porvoontie 9, 2.krs
www.hemestar.fi

Tervetuloa
hammashoitoon
Palvelemme turvallisessa
ympäristössä kaikissa
suusi terveyttä koskevissa
asioissa, aina yksilöllisesti ja
ammattitaidolla. Pidetään
huolta hymystäsi!

Sari Toissalo
hammaslääkäri

PLUSTERVEYS
MÄNTSÄLÄN
HYMYHAMMAS

mantsalanhymyhammas.ﬁ
puh. 019 687 1288
Keskuskatu 11 B, Mäntsälä

Ilmalämpöpumput
Ilma-vesilämpöpumput
Maalämpöpumput

Toimitamme
paikkakunnallasi
Scanofﬁcen parhaat
pumput
Kysy lisää!

Kylmäalan Erikoisliike

MELLIN OY
www.mellinoy.ﬁ

Ari Mellin 0400 826 200
Miko Mellin 0405 496 702
Jami Mellin 0405 496 703
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Keskuskadun yritysten
kaupallinen keskiviikkoilta
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KULTTUURIMEIJERIN
SYKSYN KEIKAT
Meijerin Aukio 1, 04600 Mäntsälä
Jore Marjaranta

2.9.2022

Kitaraklubi Iivanainen, Peter Engberg

5.9.2022

Louie & Domino Duo

8.9.2022

Mikko Alatalo juhlakiertue

17.9.2022

Kitaraklubi Iivanainen, Teemu Viinikainen

6.10.2022

Hannu Lepola ja Ystävät Band

8.10.2022

Smokey BB & Ahlqvist ja Tallberg

15.10.2022

Kitaraklubi Iivanainen, Petteri Sariola

31.10.2022

Muska and The Hot Dogs

4.11.2022

Ukrainalainen joulukonsertti

25.11.2022

Kitaraklubi Iivanainen, Ismo Eskelinen

28.11.2022

Petra Gargano joulukonsertti

3.12.2022
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iņơāƭņğƭųŖñ͘ŖāƙŖğơƭāŖāŝƭā̫͘gƵŨŨñŨ͘řƵŝƭƭƵƵƙņƖñŝǍğŝƵƭ
HñĐğĎųųř̫͘gƵŝƭƭƵƵƙņŦğņŖğƙņ͘Ŗñ͘sāŨƭơāŝāŨ͘řƵŨƭñ̪͘řƵŝƭƭƵƵƙņƖñŝǍğŝƵƭ
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MUUTA OHJELMAA TULOSSA SYKSYLLÄ!
Teatteri Soittorasian lastenteatteria kerran kuukaudessa.
Kulttuuriviikko 8.-16.10.2022
(vko 41) – kalenteri tulossa
Avanti ja Veli Kujala kvartetti
(kirkossa) 2.11.2022

toteaa Tuula Eloranta.
– Odotamme syksyn aikana kampanjaan mukaan lisää yrityksiä. Joulun lähestyessä myös kaupankäynti vilkastuu, jatkaa Eloranta.
Suunnitteilla on yhteinen
ilmoituskampanja ja julisteita yritysten ikkunoihin.
Syyskuun alusta mukaan
keskiviikkoiltojen myöhäisempään aukioloon on ilmoittautunut seuraavat yritykset: RTV Mäntsälä, Marjokoti, Secret Vision, Keskustien Kello ja Kulta, Suntukka,
Ykkösapteekki, Fenno Optiikka ja Kipa-kirjakauppa.
Kampanjaan voi ilmoittautua mukaan ja lisätietoja saa
p. 0400 651 856 / Tuula Eloranta tai p. 0400 579 222 / Elina Alanko.

Seurakunta avasi keräyksen
Mäntsälän rivitalopalon uhreille
Mäntsälässä syttyi elokuun
puolessa välissä tuleen kuuden huoneiston rivitalo. Henkilövahingoilta säästyttiin,
mutta aineelliset vahingot
ja siitä seuraava inhimillinen
hätä on suurta.
Mäntsälän seurakunta
on avannut Kotimaanavun
verkkosivuille tulipalon uhreille kohdennetun paikalliskeräyksen, jonka tuotto viedään kokonaisuudessaan perille seurakunnan diakoniatyön toimesta.

– Auttamisen eri tavat
selviävät myöhemmin, kun
kaikkien avuntarvitsijoiden
tilanne on tarkemmin tiedossa, keräystä koordinoiva johtava diakoniatyöntekijä Tiina
Haukijärvi kertoo.
Lahjoittaa voi osoitteessa
lahjoitaapua.ﬁ/kohde/tulipalo_mantsalassa.
Seurakunnan työntekijöiltä saa myös keskusteluapua.
Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta mantsalanseurakunta.ﬁ.

LEMMIKKIEN
TURKINHOITOPALVELUT
Ajanvaraus: www.trimmia.fi
Trimmaajan ammattitutkinnon suorittaneet trimmaajat

Miia ja Hanna-Mari

KESKUSKATU 4 B, MÄNTSÄLÄ
p. 044 239 2219

ÖLJYSÄILIÖT

tQVIEJTUBBtUBSLBTUBBtQJOOPJUUBB
tNZÚTTÊJMJÚJEFOZMÚTLBJWVVUZÚU
JOSAVI OY
ZMJWVPEFOBNNBUUJUBJEPMMB

www.josavi.fi
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Mäntsälän Keskuskadun yritykset kampanjoivat pidemmän aukioloajan puitteissa syyskuusta joulukuuhun,
neljän kuukauden ajan. Kaupallisen keskiviikon lanseerasivat kaksi Keskuskadun kivijalkakaupan yrittäjää, Mäntsälän Yrittäjänaisten puheenjohtaja, Fenno Optiikan yrittäjä Tuula Eloranta sekä Kipa-kirjakaupan yrittäjä Elina
Alanko.
– Tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden tulla ostoksille keskiviikkoisin pidennettynä aukiolona. Olemme
avoinna syyskuusta joulukuuhun joka keskiviikko klo 19
asti. Toivomme, että Mäntsälän ulkopuolella työssäkäyvät
ehtivät myös paikkakuntamme omiin yrityksiin ostoksille,

HINAUSPALVELU
V
24h
h
0400 409 311
Ari Ojanen
Toljamonkuja 3
Numminen

www.omppumotors.fi
ari.ojanen@pp8.inet.fi
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Kuva Elina Alanko

Iida Latvio
Paikallinen juhlapalveluyritys Jubilant täytti keväällä 25 vuotta. Yritys on vuodesta 1997 alkaen tarjonnut
pitopalvelua niin Mäntsälässä kuin lähikunnissakin järjestettäviin perhejuhliin ja
yritystilaisuuksiin. Ruokien
ja juomien lisäksi Jubilantin
palveluihin kuuluu astioiden
vuokraus. Myös tarjoilijoita
on saatavilla, ja kukka-asetelmien tilaaminen onnistuu Jubilantin kautta.
Yrittäjä Sisko Mularin mukaan alalla moni asia on
muuttunut 25 vuoden aikana. Vielä kymmenen vuotta sitten järjestettiin tyypillisesti suurempia hää- ja syntymäpäiväjuhlia kuin nykyisin.
Lisäksi lämpimästä tarjoilusta on viime vuosina siirrytty yhä enemmän kylmään, ja
erityisesti salaatit ovat nostaneet suosiotaan juhlapöydissä. Toisaalta Mäntsälässä toivotaan paljon myös perinteisempiä tarjoiluja, kuten lohikeittoa ja voileipäkakkuja.
Mulari muistelee 25 vuoden
aikana olleen vain yksi vuosi, jolloin kukaan ei pyytänyt
voileipäkakkuja.
Viimeisen reilun kahden
vuoden aikana alaa on haastanut erityisesti koronavirus.
Keväällä 2020 Mularin kalenteri tyhjeni kahdessa päivässä täysin, kun kaikki juhlat ja
tilaisuudet peruttiin. Varovaisuutta juhlien järjestämisessä on huomattavissa edelleen: tilaisuudet ovat tyypillisesti pienempiä eikä esimerkiksi pitopalvelua haluta varata aiemmin kuin on aivan
pakollista. Myös joitakin peruutuksia on yhä kevään ja

Täyte
Täytekakut
ovat juhl
juhlavia ja
t
s
tilaisuuteen
sopivia.
Kuva Elina Alanko

Yrityksen
palveluihin kuuluu
myös astioiden
vuokrausta
erilaisiin juhliin ja
tilaisuuksiin.
Kuva Iida Latvio

Juhlapalvelu Jubilant täytti keväällä 25 vuotta. Yrittäjä Sisko Mulari kertoo, että tarjoilut
räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.
kesän aikana tullut. Lisäksi
korona-aika on näkynyt siten, että keikkatyöntekijöitä
on Mularin mukaan hieman
haastavampaa saada. Monet
ovat vaihtaneet alaa, jotta

töitä riittäisi, vaikka tautitilanne huononisi ja jouduttaisiin palaamaan rajoituksiin.
Mulari oli juuri muuttanut
Mäntsälään perustaessaan
Jubilant-yrityksen. Erityisesti
Kuva Iida Latvio

Haastattelupäivänä juhlapalveluyritys Jubilant järjesti tarjoilut golf-porukan tilaisuuteen
Pitäjäntuvalle.

hän nostaa esille Mäntsälän
hyvän sijainnin, matka on lyhyt moniin lähikuntiin. Vaikka suurin osa Jubilantin asiakkaiden tilaisuuksista onkin Mäntsälässä, jonkin verran kysyntää riittää myös lähikuntiin, erityisesti etelän
suuntaan. Iso osa asiakkaista on vanhaa asiakaskuntaa,
mutta tilauksia tulee myös
uusilta asiakkailta. Mulari pitääkin parhaana kiitoksena
työstään sitä, että vanha asiakas tilaa uudelleen yrityksen palveluita tai on suositellut Jubilantia tuttavalleen.
Koulutukseltaan Mulari on
ravintolaesimies. Ennen oman
yrityksen perustamista hän
työskenteli kahvilavastaavana
Fazer-kahvilassa. Yrittäjyys ja
siihen liittyvä vapaus vetivät
kuitenkin puoleensa.
Yrityksen verkkosivuilla on
nähtävillä menuehdotuksia
niin perhejuhliin kuin yritystilaisuuksiinkin. Niistä löytyy
esimerkiksi suolaisia piirakoita, naudan paahtopaistia kermaperunoilla sekä juusto- ja
kermakakkuja. Menut ovat
kuitenkin viitteellisiä, ja niitä
voidaan muokata juuri asiakkaan toiveisiin sopivaksi.

Painopalvelua
Mäntsälästä
t"KB"LPQJPUtLÊZOUJLPSUJU
tLJSKFLVPSFUtFTJUUFFUtMPNBLLFFU
tLVUTVKBLJJUPTLPSUJU
tPIKFMNBUtMFIUJTFUtUBCMPJEJU

Vanha Porvoontie 9, Mäntsälä
p. 040 480 8888
asiakaspalvelu@mantsalankirjapaino.ﬁ
www.mantsalankirjapaino.ﬁ
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Uimavesien mikrobiologinen laatu hyvä

Sinilevää esiintyy uimarannoilla edelleen
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus haki 10.-11. elokuuta uimarantavesien seurantanäytteitä Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan ja Nurmijärven yleisiltä uimarannoilta.
Näytteistä tutkittiin Escherichia coli -bakteeri sekä suolistoperäiset enterokokit.
Uimarantojen vesien mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset yhtä rantaa lukuun
ottamatta. Isojärven Onkimaan uimarannalta otetussa
näytteessä todettiin raja-arvon ylittävä määrä suolistoperäisiä enterokokkeja ja tästä johtuen kyseiseltä rannalta haettiin määräysten mukainen uusintanäyte 15. elokuuta. Isojärven Onkimaan
uimarannan uusintanäytteen
mikrobiologinen laatu täytti
laatuvaatimukset.
Sinilevää todettiin näyt-

teenottohetkellä vähän Järvenpäässä Tervanokan ja
Vanhankylänniemen uimarannoilla (Tuusulanjärvi),
Tuusulassa Rusutjärven uimarannalla, Nurmijärvellä Tiiran uimarannalla (Valkjärvi) sekä Mäntsälässä Sälinkään uimarannalla (Kilpijärvi). Runsaasti sinilevää
oli Onkimaan uimarannalla
(Isojärvi). Uimarantavesien
lämpötilat vaihtelivat näytteenottohetkellä 18,5-21,8 °C
välillä.

Uimavesinäytteet
seuraavilta
rannoilta
-Järvenpää: Tuusulanjärvi Tervanokan ja Vanhankylänniemen rannat.
-Tuusula: Häklin ja Urheilupuiston lammet, Jokelan
pohjavesilampi, Keravanjo-

ki - Kellokosken joenranta ja
Rusutjärvi - Hiekkarannankujan ranta.
-Mäntsälä: Keravanjärvi Mäntsälän kunnan uimaranta ja Järvenpään seurakunnan ranta, Sahajärvi - virkistysalueen ja Hautjärven rannat, Hunttijärvi - Saaren ja
Levannon rannat, Mustijoki
- Nummisten joenranta, Kilpijärvi - Sälinkään ranta ja
Isojärvi - Onkimaan ranta.
-Nurmijärvi: Sääksjärvi Röykän ja Sääksin rannat,
Valkjärvi - Tiiran ja Lähtelän
rannat, Herustenjärvi - Herusen ranta ja Vaaksinjärvi Vaaksin ranta.

PERHE- JA PERINTÖOIKEUDEN ASIANTUNTIJAT
 
 
050 532 1220
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040 731 1380

   

050 4111 914
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&  &  !! 
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Uimaveden laadusta
tiedottaminen
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta keskiuudenmaanymparistokeskus.ﬁ
löytyy uimarantojen tulostaulukko, johon uimakauden aikana otettavien vesinäytteiden tulokset päivitetään. Näytetulokset löytyvät
myös uimarantojen ilmoitustauluilta.
Sinilevähavaintoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvimeriwikissä jarviwiki.ﬁ, jonne
jokainen voi merkitä myös
omat sinilevähavaintonsa.

VARAA AIKA NEUVOTTELUUN
&
& ! !
p. 050 4000 968
Perhejuristit Kokko & Kuusiluoma Oy
   $$$
&$" 
& $!! 
 

www.perhejuristit.

toimisto@perhejuristit.

Kaikki mitä hyvään kaivoon tarvitset

ġ
 kuntotarkastukset
 sertifioitu
vesinäytteenotto
 kunnostukset
 huollot
 kaivotarvikkeet
Kaivo kannattaa
huoltaa
säännöllisesti.
Kaivo
kannattaa
huoltaa
Teemme sen puolestasi ammattitaidolla
säännöllisesti.
ja hygieenisesti!
Teemme sen puolestasi
ammattitaidolla ja hygieenisesti!
Kaivon kunnostustyö on
kotitalousvähennyskelpoista.

TILAA KAIVON KUNTOTARKASTUS!

Soita 03 717 2987
2 tai tee tilaus
QHWWLVLYXLOODPPHZZZNDLYRÀ

6oÎêjÐjøjÄÎÎjġ
øjÄÎjÐÐÄėÞġÐÄÞĻçÄÙjÞġ
ÎÁÄĤĤoÙÄėÞġ
;ėįįėøjÞÎÄĤġĐjÎÞĤjĻjĤġøjÄÎjÐÐÄėĤjġÐÄÞĻçÄÙjjġÍjġĤįÎĻjĤġÎçÎçġLįçÙÞġ
ÁĿĻÄÞĻçÄÞĤÄjþġ5oÞĤėoÐoÞġ;ėįįėøjÞÎÄėėjġçÙÄėĤjÍjÃjėÄjÎÎjjĤġĻjÐÄĤėĻjĤġ
ÎėÎįįėĤjjÞġįėĤjÍÄėĤçÞġÍjġįėĤjÍÄėĤççÞġĤėÄĤooÞÎÄÞġÞĿĤġjÎĤÄÄĻÄėÄjġ
çÙÄėĤjÍjÃjėÄjÎÎjÄĤjþġ
ġġ
0oÁġÙįÎjjÞġĻjÄÎįĤĤjÙjjÞġÍjġjėĤįġÁçÐÐġĭ±þ¥þ©ð´þãþġ
çėçÄĤĤėėjġçøþ°ĠÙjÞĤėjÐjĠĻjjÐÄĤġ
ġġ
UįėÄġĻjÐÄĤĤjĻjġįėĤjÍÄėĤçġĤįÐġĤçÄÙÄÙjjÞġįįėėjġðþðþĭňĭĨġ
jÐçÄĤĤjĻjėėjġbÐoÃUįÞÙjjÞġ;ėįįėøjÞÎÄÞġįėĤjÍÄėĤçėėjþġ

ġġ
;ÙÄėĤjÍjÃjėÄjÎÎįįėġ©ġÐoÙooėÄġĻjĐĤÞġ
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ÞúĊĈÞøÞú㰨,üĊÛćē÷øċãðú㰨ĄćèĈðæèúĊĊð㰨.ðùü㰨èøèúðċĈ㮆

7ïæèĈĈÞüøü㰨öÛ㰨Đèć÷üĈĊüðĊċùðúèú㰨
÷øċãðøÛðĈðøøè㰨ĊÞć÷èÞÞ
Kuva Elina Alanko

Elina Alanko paikkoja on ollut useita, RaHelsingissä syntynyt ja Mäntsälässä 43 vuotta asunut Timo Helenius on Mäntsälän
Rotaryklubin tuore presidentti. Klubin uusi toimikausi alkoi heinäkuussa ja varsinaiset klubitapaamiset ovat
alkaneet.
Klubin uusi hallitus on jo
kokoontunut suunnittelemaaan tulevaa kautta. Luvassa on jälleen monenlaista toimintaa jäsenille, useisiin tapahtumiin toivotetaan
myös puolisot tervetulleiksi.

vintola Kievari Grilli, Ravintola Amizza, Ruustinnan Kammari, Brasseria Pihvi-Maja ja
nyt kokoonnumme Juustoportilla, toteaa presidentti
Timo Helenius.
– Klubilaisille on tärkeää
yhdessäolo ja verkostoituminen. Klubi perustuu luokitteisiin eli eri alojen edustajia on
mukana, mikä tuo rikkauden
klubiin. Pääsemme keskustelemaan ja tutustumaan erilaisiin aloihin ja ihmisiin, jatkaa
Helenius.

㯰øċãð㰨ĄèćċĈĊċċ㰨
øċü÷ðĊĊèðĈððú㰨
èćð㰨ÛøüðĈĊÛ㬼㯰

㯰,üĊÛćē÷øċãð㰨
üú㰨èĄÞĄüøððĊĊðúèú㰨
ïēĐÞúĊè÷èĐÞðĈēēĈ㯟
öÞćöèĈĊÿ㬼㯰

Helenius on ollut paikallisen
Rotaryklubin jäsen vuodesta
1989. Ennen presidentin roolia hän on toiminut mm. klubin sihteerinä ja klubimestarina. Helenius on tullut monille tutuksi mäntsäläläisenä yrittäjänä, hän toimi ravintoloitsijana puolisonsa
Ann-Marien kanssa ravintola
Amizzassa. Heleniuksen isoäiti on syntyisin Mäntsälästä.
Isoäidin isä oli Alikartanossa pehtoorina jo 1800- luvun
viimeisinä vuosina.
Mäntsälän Rotaryklubi on
perustettu vuonna 1969, perustajajäsenistä on edelleen
mukana toiminnassa Pertti
Hartikka ja Urpo Ratia.
– Klubin kokoontumis-

Rotaryklubin perusaate ja
toiminta on klubin perustamisesta asti säilynyt samana.
Klubi on järjestönä epäpoliittinen hyväntekeväisyysjärjestö. Klubilaiset kokoontuvat viikottain keskiviikkokokoukseen.
– Kokouksissa kuullaan
mielenkiintoisia esitelmiä,
jäsenen tai vierailijan toimesta. Teemme myös yritysvierailuja ja kulttuuriretkiä.
Viime kaudella kävimme sisävesiristeilyllä, tälle kaudelle on suunnitteilla tutustuminen eduskuntaan ja Ehnroosin uuteen kouluun. Hyväntekeväisyysprojekteista
ovat esimerkkeinä hautausmaatalkoot ja nuorisovaihKuva Elina Alanko

Mäntsälän Rotaryklubin uusi presidentti Timo Helenius
kertoo, että klubin jäsenille järjestetään erilaista toimintaa
keskiviikkokokousten lisäksi.
to, kertoo Helenius.
Mäntsälän Rotaryklubille ovat paikalliset yhteistyökumppanit tärkeitä.
– K-market Kaunismäessä ja K-Citymarketissa on
mahdollisuus lahjoittaa pullopanttikuitti klubillemme,
varat käytetään hyväntekeväisyyteen. Myös Mäntsälän
seurakunta on tärkeä kumppani, uutta kirkkoherra Tarja Meijeriä on jo käyty tapaamassa, sanoo Helenius.
㯰øċãðú㰨ïðĈĊüćðÛ㰨üú㰨
ùèć÷ðĊē÷Ĉèøøðúèú㬼㯰

Edellisen kauden klubipresidentti Erkki Parkkinen (kuvassa vas.) luovutti käädyt uuden kauden presidentille Timo
Heleniukselle.

– Meillä on 35 jäsentä klubissamme. Pitkäaikaisjäseniä
on paljon, historiasta saamme perspektiiviä tähän päivään, kun historiatietoa on
jäsenillä paljon. Uusia jäseniä
eri aloilta otetaan mielellään
mukaan.
Entisaikojen herraklubi on
historiaa ja klubissa on sekä
naisia että miehiä, toteaa Timo Helenius.
Klubilainen muuttaessaan
usein siirtyy uuden paikkakunnan klubiin.
– Olen helpostilähestyttävä ja keskustelen mielelläni rotaryklubin asioista. Toivon uusia jäseniä mukaan ja
mukaan voi tulla myös kesken kauden. Haluan tuoda

esiin ulospäinsuuntautuneisuutta klubissamme ja että
pystyisimme kasvattamaan
jäsenmääräämme. Klubi-iltoihin voi sopimuksesta tulla tutustumaan, sanoo Helenius.
㯰/ċĈðÛ㰨öÞĈèúðÞ㰨èćð㰨
ÛøüðøĊÛ㰨üĊèĊÛÛú㰨
ùðèøèøøÞÞú㰨ùċ÷ÛÛú㰨
÷øċãððú㬼㯰

Mäntsälän Rotaryklubiin
voidaan ottaa jäseniksi 18
vuotta täyttäneitä, laaja-alaisesti eri osaamisalueilta. Tämä tuo klubiin monipuolista
osaamista, samalla pyritään
tutustuttamaan eri alojen ihmisiä toisiinsa. Jäsen pääsee
toteuttamaan halutessaan
erilaisia tehtäviä, klubimestarin, sihteerin ja presidentin roolia.
Rotaryklubin tulevan kauden ohjelmassa ovat viralliset kokoukset, syys- ja kevätkokous sekä hallituksen kokoukset, keskiviikkokokoukset Juustoportissa, joulujuhla ja charter-juhla. Tilaisuuksista useat ovat avec.
Lisätietoja klubin jäsenyydestä
presidentti Timo Helenius
p. 0400 490 424,
heleti53@gmail.com,
rotary.ﬁ/mantsala.

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen
palvelujärjestö, joka toimii yli 200 maassa – jäseniä sillä
on yli 1,2 miljoonaa. Suomessa ja Virossa on noin 270
rotaryklubia ja rotareita niissä on yhteensä noin 8900.
Suomessa on 5 rotarypiiriä ja piirin 1420 kuvernööri on Urmas Kaaleb. Mäntsälä kuuluu kyseiseen piiriin.
Suomessa on 300 klubia, joista 20 on Virossa.
Rotarytoiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit, jotka kokoavat yhteen samanmielisiä vaikuttajia tekemään hyvää omalla paikkakunnallaan. Klubeilla on säännölliset kokoontumisajat, joissa eri ammattiryhmistä koostuvat jäsenet pitävät esitelmiä ajankohtaisista aiheista tai kutsuvat ulkopuolisia puhujavieraita.
Rotary tunnetaan maailmanlaajuisesta nuorisovaihdosta ja nuorten johtajien koulutuksesta. Rotary järjestää vuosittain paikallisen nuoren vaihto-oppilasvuoden ja ottaa vastaan nuoren jostain päin maailmaa.
Rotaryn näkyvin projekti on polion poistaminen
maapallolta. Rotary on kerännyt rahaa ja tehnyt työtä
vuodesta 1985 PolioPlus-hankkeessa. Tavoitteena on
rokottaa kaikki maailman lapset poliota vastaan. Yhteistyökumppaneina tässä työssä ovat mm. Maailman
terveysjärjestö WHO, Rotary International, USA:n terveysviraston osa ja YK:n lastenrahasto sekä monet valtiot. Myöhemmin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi on
tullut myös Bill ja Melinda Gatesin säätiö.
Mittavan kampanjan ansiosta poliotapaukset ovat
vähentyneet maailmassa yli 350 000 tapauksesta vuodessa lähes nollaan.
Rotaryn tarina alkoi yli 110 vuotta sitten. Se sai alkunsa chicagolaisen liikemiehen, Paul Harrisin, ajatuksesta parantaa kaupungin liikemoraalia ja vaihtaa ajatuksia yhteisön kehittämiseksi, uuden oppimiseksi ja
ystävyyden lujittamiseksi. Suomen ensimmäinen rotaryklubi oli Helsingin Rotaryklubi. Perustamispäivä oli
1.12.1926. Suomi oli tuolloin rotarymaailman 34. maa.
Yksittäiset rotaryklubit ovat koko Rotary-toiminnan ydin ja perusyksikkö. Rotaryklubeja johtavat
yleensä vuosittain vaihtuvat presidentit.
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Mäntsälän Voimistelijat liikuttaa!
Toimintakalenteri 2022-2023
Ilmoittautuminen on avattu! Kausi alkaa 22.8.
Voimistelukoulu 4-12 v

Perheliikunta

Eri voimistelukouluryhmissä lapset opettelevat liikunnan
perustaitoja leikkien ja monipuolisen harjoittelun kautta.
Voimistelukoulumaailmassa voi liikkua temppuillen, tanssien
tai voimistellen. Ryhmiin voi tulla sukupuolesta riippumatta.
Voimistelukoulussa luodaan voimistelu- ja liikuntataitojen pohja, josta
lapsi voi ponnistaa eteenpäin joko kilpalajin parissa tai harrasteryhmässä.

Perhevoimistelu- ja
PerheGym -tunnit
sisältävät muun muassa
leikkejä, lauluja, pelejä,
välineliikuntaa sekä
toiminta- ja temppuratoja.

Voimistelu 4-6 vƍ7Y

Perhevoimistelu 1-3 v
1E
PerheGym 3-6 v
1E

7YSQIR:SMQMWXIPYPMMXXS1MPPE:ELXMPE

Tanssimuksut 4-6 vƍ8S
Temppujumppa 4-5 vƍ7Y

7YSQIR:SMQMWXIPYPMMXXS1MPPE:ELXMPE

Voimistelu 6-9 vƍ7Y
Dance 4 Fun 6-9 vƍ1E
Temppujumppa 6-9 vƍ7Y

Ryhmäliikuntakalenteri ja aikuisten harrasteryhmät

Dance 4 Fun 9-12 vƍ1E

Aikuisten ryhmäliikuntatunneille ja harrasteryhmiin voi osallistua ostamalla
treenikortin. Rajaton-treenikortilla jumppaat koko vuoden rajattomasti
haluamallasi tunneilla. Voit myös hankkia 30x- tai 10x -treenikortin, jolla voit
käydä haluamallasi tunnilla silloin kun sinulle sopii. Kertakortteja voi ostaa
kauden aikana lisää ja kesäjumpassa voi jatkaa kortin käyttöä.

Temppujumppa 9-12 vƍ8M
Voimistelu 9-12 vƍ7Y

Tanssi
Asteroidit 8-10 vƍ1Eƍ/I

7YSQIR:SMQMWXIPYPMMXXS1MPPE:ELXMPE

Meteorit 10-12 vƍ1Eƍ/I

7YSQIR:SMQMWXIPYPMMXXS%OM6EWO

1ETanssitreeni
1ETehotreeni

Galaxit 13-15 vƍ1Eƍ8S

8MVoimaStep
8M
Tanssillinen voimistelu
/IZumba
/IPumppiCircuit

Fereniat 16-19 vƍ1Eƍ/I
0EOIVVEROYYOEYHIWWE
Satelliitit +19 vƍ/I
0EOIVVEROYYOEYHIWWE

Joukkuevoimistelu

0YIXEVOIQQEX
XYRXMOYZEYOWIXNE
SLNEENEXZIVOOSWMZYMPXE

7YSQIR:SMQMWXIPYPMMXXS'EVMXE&IVK

Minivalmennus Stara 6-8 v
8Mƍ7Y

8S
HUOMAA
Jooga-jatko*
K
EL
LO N A IK A
8S
Jooga-alkeisjatko*
.SSKEV]LQMMRSWEPPMWXYQMRIRZEMRPMWʞQEOWYPPETMHIQTMOEYWM

Belia 8-10 v
8Mƍ/Iƍ7Y
Lilat 10-12 v
1E
/I
8S

Ikiliike +60

HUOMAA
K EL LO N A IK A

Ikiliike-tunnilla liikutaan
monipuolisesti huomioiden
kestävyys- ja lihaskunnon sekä
ketteryyden, koordinaation ja
liikkuvuuden harjoittaminen
ikäryhmälle sopivalla tavalla.

Liliat 12-14 vƍ1E
/Iƍ8S

Tanssillinen voimistelu
TanVo 6-8 v
9YWMV]LQʞƍ8S
TanVo 9-11 v
9YWMV]LQʞƍ8S
TanVo 12-15 v
8S
Spiraalit 12-15 v
/Iƍ8S
Hengettäret yli 40 vƍ8M

7YSQIR:SMQMWXIPYPMMXXS1MPPE:ELXMPE

7YSQIR:SMQMWXIPYPMMXXS1MPPE:ELXMPE

Ikiliike – Lempeä kuntojumppa
/IWOMZMMOOSMWMR

Valmennusryhmät
Mäntsälän Voimistelijoissa kilpailupolulle tähtävää toimintaa on joukkuevoimistelussa, tanssissa ja tanssillisessa voimistelussa. Joukkueet osallistuvat
Suomen Voimisteluliiton alaisiin Stara- ja Lumo-tapahtumiin sekä kilpailuihin.
Joukkueisiin otetaan uusia harrastajia, mutta ole ennen ilmoittautumista
yhteydessä lajien vastuuhenkilöihin löytääksesi sinulle sopiva joukkue.

0MWʞXMIHSXNEMPQSMXXEYXYQMRIR[[[QERXWEPERZSMQMWXIPMNEXƼTYL
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Sata keskustelunavausta
kirkosta, uskosta ja maailmasta
Kirjoitin sata tarinaa ja julkaisin ne kirjana Jumalan kyynel
ja 99 muuta tarinaa uskosta,
rohkeudesta ja kauneudesta.
Kirjan varhaisin tarina on
näytelmä teiniraskaudesta
vuodelta 2010. Nuoret saivat esittää sen rooleja pulpeteilla seisten osana Helsingin
yliopiston harjoittelukurssia.
Seuraavat tarinat syntyivät,
kun pääsin papin hommiin
Mäntsälän naapuriin Kärkölään. Aamunavaus papista,
joka ajaa kissan yli, jäi koululaisten mieleen – kenties siksi, että sitä luultiin tositarinaksi. Venäläisestä legendasta
sai sorvattua paikallistarinan
ja mustan komedian, mutta
lapsia syövä noita karmi kenties vähän liikaa ekaluokkalaisia. Tositarinat taiteilijasta, joka maalasi yksiväristä, mustaa
taulua ennen itsemurhaansa
sekä naisesta, joka poltettiin
elävältä, koska hän pukeutui
miesten vaatteisiin, tuntuivat
kertomisen arvoisilta. Parasta
oli, jos mukaan sai yllätysmomentin – kuten silloin, kun
afrikkalainen heimoprinssi
paljastui maailmankuuluuksi
sankariksi.
Posti kustannustoimittajalle tarkoitti kirjallista treeniohjelmaa. Piti hioa lauseita,
editoida Titanic-tarinan rönsyt ja ideoida sisällysluettelo
kirjapinojen avulla. Kirjoitin
Black Lives Matter -tarinani

kuusi kertaa. Lopulta minulle
näytettiin vihreää valoa. Toimittajan punakynälle oli silti edelleen töitä. Opintovapaalla olisi pitänyt kirjoittaa
väitöskirjaa ikoneista, mutta
kirjoitinkin tarinoita eläinten
sukupuutosta, puhuvista viikonpäivistä ja nunnasta, joka
voitti Nobelin. Tykkäsin maalata tarinani vahvoilla väreillä. Kauneimmat kukat kasvavat sotien, kärsimysten ja
köyhyyden keskellä.
Kun Kerron sinulle tarinan -kirjani julkaistiin, saatoin paukutella henkseleitäni. Kustantajani laittoi keltanokkakynäilijän mainoskampanjansa etusivulle Tommy Hellstenin ja Antti Nylénin
seuraan. Hetkeä myöhemmin kustantaja päätti kuitenkin poistaa kirjani markkinoilta. Kaikki eivät ilmeisesti olleet pitäneet siitä ilotalovitsistäni. Näin viimeisistä tulee ensimmäisiä ja ensimmäisistä viimeisiä.
Pienen pähkäilyn jälkeen
otin suunnan kohti uutta rastia: parikymmentä tarinaa lisää ja omakustanne. Ystävä
suostui kustannustoimittajaksi. Se oli hyvä, sillä muuten Gandhi-tarina ei olisi toiminut ja tarina taitoluistelijasta olisi jäänyt entistä mystisemmäksi. Koetin kirjoittaa
ajankohtaisista aiheista, kuten tubettajasta tai Tinderis-

MĩƠččŮŎŰĩŰϑťŎŰƵƽşĩŰϑ
ťþƽťƽƽŰϑŮƄŢŎťťč
ΣϑfŎƨęĩƵŉϑ̂̀ϑǔ

Timi Korhosen kirja on
myynnissä Mäntsälän Kipakirjakaupassa.
tä. Yksi tarina putkahti yksinäisyydestä, toinen uskisfutaajasta ja kolmas joen ilosta. Sukupuolista tuntui riskialttiilta tehdä juttua, mutta ajattelin, että tarina voi olla kasvun ja kohtaamisen tila
erimielisille.
Kirjani painos saapui Tallinnasta kotiini rekalla. Kappalehinta kun putosi, mitä suuremman köntän tilasi. Omakustannekirjassa markkinointi, myynti ja laskutus jäivät
jännästi omalle kontolle. Xprintissä painattivat kirjaan
ystäväni tekemät päälliset.
Mäntsälän Kipa-kirjakauppa
otti ystävällisesti lämpimäisen
valikoimiinsa. Kollegani vertasi kirjan kirjoittamista ja julkaisua harrastukseen. Myynnistä saa kenties painatuskulut katettua. Mutta eihän tarinoita kirjoiteta niinkään rahan, vaan tarinoiden takia.
Timi Korhonen

dĩƨčþþŮƽşĩŰϑ
ƵƽźŢƨƽ
ΣϑçƽťĩŎŢþϑ̀́ϑǔ

Parasta Suomen
luonnossa

þŮƽΣƽŎŰŰŎƵϑ
ƝƽŉƵþþƨƨþϑşþϑ
ƠþŎŢŢþþƨƨþϑ
şčƠǔŎǔĩġĩƨƨč
ΣϑpþƠŎþϑ̄̀ϑǔ

ĩŉŮĩčƵϑ
ƝƄƠƠŎčŎƨĩƵ
ΣϑťŮþϑ̃ϑǔ

Neljä
ǔƽźġĩŰþŎŢþþϑ
Σϑ.ťŎŰþϑ́̆ϑǔ

Me suomalaiset rakastamme ainutlaatuista luontoamme,
kukin tavallamme. Kaikilla teoillamme on suuri merkitys siihen,
saammeko jatkossakin nauttia luontomme parhaista anneista.
Tukea omiin ympäristötekoihisi voit hakea laskemalla hiilijalanjälkesi ūƧŀưŀƲǷŀǟŀǷūǪǷƐϯǪƐǷǢŀϯɯ tai ƐƧưŀǪǷƼţƐūūǷǷƐϯȝưǟŀǢƐǪǷƼϯɯ.
Suomen luonnon päivää vietetään lauantaina 27. elokuuta.
Luotettavan uutismedian
tunnistat tästä nimestä

MÄNTSÄLÄN
LEHDEN LOGO
SANOMAT
«ƽźŮĩŰϑŮĩġŎþΣþťþŰϑşþϑłƠþþǺƨĩŰϑƵĩźťťŎƨƽƽġĩŰϑƵþǔźŎƵƵĩĩŰþϑźŰϑźťťþϑŉŎŎťŎŰĩƽƵƠþþťĩşþϑǔƽźŰŰþϑ̀˾́˾

Tervetuloa lahden kaupunginteatteriin – upea syyskausi käynnistyy 31.8.!
Ryhmäedut jo 20 hengen ryhmälle! Lue lisää esityksistä ZZZODKGHQNDXSXQJLQWHDWWHULğ
/LSSXP\\PÃOÃ řPLQSYP ōONWOLSXW#ODKWLğōZZZOLSSXğ/ Väliaikatarjoilut (03) 7826 4745\KPÃP\\QWL  ONWU\KPDW#ODKWLğ

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

13

Olemme auki
kokomyyntiä?
kesän!
Harkitsetko
asunnon
Anna meidän hoitaa asuntosi ja mökkisi myynti,
Kutsu niin
meidät
ilmaiselle
voit keskittyä
itse arviokäynnille.
lomailuun.

Janne Nielsen
Yrittäjä, KM, LKV
kaupanvahvistaja
0400 280 294
janne.nielsen
@remax.fi

Minna Berglund
Kiinteistönvälittäjä
LKV, KiAT
kaupanvahvistaja
046 528 5345
minna.berglund@remax.fi

Ari Pirilä
Kiinteistönvälittäjä
LKV, KiAT
044 980 7522
ari.pirila@remax.fi

Annu Vainio
Myyntineuvottelija
040 836 8935
annu.vainio
@remax.fi

Eximas Oy LKV
Keskuskatu 2 A 6, 04600 Mäntsälä
puh. 019 688 3624

Timo Airismaa
Myyntineuvottelija
040 502 9397
timo.airismaa
@remax.fi

Ranya
El Ghaouiten Oever
Myyntineuvottelija
050 324 0011
ranya.ghaoui@remax.fi

Toimisto avoinna
heinäkuussa
ma-to 10.00 – 17.00
pe 10.0010.00-15.00
– 15.00
ma-pe

remax-eximas.fi
eximas@remax.fi

HURJA ALE
PUUTARHALLA!

Erä
KAIKKI KEVÄT- ja
erikoismultia KESÄLANNOITTEET

-50%

-50%

Kaikki tarvikkeet

Kaikki köynnökset
ja ruusut

-50%

-50%

(ruukut, katekankaat,
työkalut, torjunta-aineet ym.)

KIIRUHDA - nyt nopeat syövät hitaat!
Perennat

Lehtipensaat
ja marjakasvit

Alppiruusut
ja havukasvit

Lehtipuut

Hedelmäpuut

-30% -30% -30% -30% -20%
PALVELEMME:
Puutarhaset Järvenpää
ark. 9-18, la-su 9-16

(ent. Järvenpään Pihapalvelu) info@puutarhaset.fi
Näretie 2, 04480 Haarajoki, Järvenpää (Vanhan Lahdentien varrella), p. 09-283 585

Tervetuloa!
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Louie Digman ja Domino Slim
Mäntsälän Kulttuurimeijerillä
Brittiläinen pianistilaulaja Louie Digman on tehnyt
läpimurtoa suomalaiselle
rootskartalle. Louie muutti Viroon runsas vuosikymmen sitten ja työllisti itsensä ravintolapianistina.
Rockia hän soitti Moonraker-bändissä ja bluesimpaa
tavaraa yhtyeessä nimeltä
Blueshound.
Blueshound kokoonpanon jälkeen Louie on lähtenyt soolouralle ja tehnyt
vuosien ajan kiertueita useiden bändien kanssa. Yhteistyö Ismo Haaviston kanssa

on luonut Digmanille lupaavasti jalansijaa viime vuosina.
Digman keikkailee myös
Suomessa erilaisissa kokoonpanoissa. Erityisesti Suomen markkinoille on
tarkoitettu yhtye Louie Digman & The Other Guys, jossa rumpalina soittaa Ville
Lehtovaara ja saksofonistina Domino Slim, joka Louien tavoin on Viroon muuttanut britti. Tällä kertaa Louie soittaa Mäntsälässä duona Domino Slimin kanssa.
Kaikkien aikojen ykkösek-

seen Louie rankkaa Dr Johnin. Myös Charles Brown,
jota Digman pitää kaikkien
aikojen aliarvostetuimpana rootsmuusikkona, kuuluu suosikkeihin. Dr Johnin innoittamana Louie alkoi soittaa boogie woogieta, rhythm & bluesia sekä
varhaista rock & rollia esimerkiksi Jerry Lee Lewisin,
Chuck Berryn ja Amos Milburnin tapaan. Esikuvat vaikuttavat varmasti aina, mutta Louie Digman on valmis
antamaan omalle luovuudelleen suuremman roolin.

Aurinkoiset
kesäkahvit
keskustassa
Kuva Sanna Alén

Louhilinnan kuulumisia
Viime aikoina Sääksjärven
Louhilinnan suunnalla on ollut hyvin hiljaista, varsinkin
tuon koronan takia. Nuorisoseurassa onkin kovasti pohdittu sitä, millä kassavirtaa voisi kasvattaa. Yksi
vaihtoehto olisi tarjota tiloja vuokrakäyttöön erilaisille
kulttuuriharrastuksille.
Vuokraustoimintaa on
harrastettu seurassa aiemminkin, mm. Mäntsälän teatteriyhdistys on vieraillut
Louhilinnassa harjoitusten

ja esitysten merkeissä useampaankin kertaan. Kokemukset vuokraustoiminnasta ovat olleet hyviä niin louhilinnalaisten, kuin Mäntsälän Teatterinkin mielestä.
Louhilinnan ajatushautomossa on otettu myös toiminnan laajentaminen huomioon, koskien teatterin lisäksi muitakin kulttuurimuotoja, mitään muutakaan toimintaa pois sulkematta.
Onpa väläytelty jopa asi-

an tiimoilta nimeä ”Louhi
Willa”, tukemaan monimuotoisia kulttuuritapahtumia
Louhilinnassa.
Näillä ajatuksilla asiaa on
tiedotettu Mäntsälän kulttuurisihteerinkin suuntaan,
joka on luvannut viedä asiaa kunnassa eteenpäin. Nuorisoseura tiedottaa kulttuurin ja vuokraussuunnitelmien osalta lisää asioista syksyn
2022 aikana.
Yhteystiedot
ns.louhilinna@gmail.com.

Sanna Alén
Mäntsälän Ykkösapteekki järjesti 11.
elokuuta kesäkahvit kolmen vuoden
tauon jälkeen apteekin edustalla. Tapahtuma oli suosittu, kävijöitä oli kolmesataa. Tunnelma oli leppoisa ja pöytien ääressä monet ikäihmisetkin jaksoivat istua pitkään ja nauttia toistensa
seurasta, rupatellen mukavia ja maistellen Leipomo Lähimmäisen täytekakkua kahvin ja mehun kera, joita tarjoili-

vat farmaseutti Piia Murtomaa (kuvassa vasemmalla) ja tekninen apulainen
Noora Vilander. Aurinkokin sai paistaa
pilvettömältä taivaalta. Ykkkösapteekin katoksen alla oli varjoisaa ja samalla sai ihastella kauniita kukka-istutuksia. Muusikko Anna-Malviina Torvasti
Riihenmäen yrittäjyysluokalta musisoi
kahvittelijoiden ja ohikulkijoiden iloksi (pikkukuvassa taustalla).
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Syksy on kä sitöiden ja sienes tyksen
aikaa - tervetuloa kirjaostoksille!

UUTUUSKIRJOJA

Syksyllä sienimetsään!

Rentoudu
käsitöiden
parissa!

Hyvä valikoima
LUKUVUOSIKALENTEREITA 2022-23
Enni Mustosen tuotantoa

nyt JÄTTIPOKKAREINA

Ihania
MUISTIKIRJOJA,
VIHKOJA
ja PISTEKIRJOJA

Vuoden 2023
KALENTEREITA
saapunut
myymäläämme
- seinäkalenterit
- mappikalenterit
- memot
- Yliopiston
almanakat

Uusia
TEHTÄVÄ- ja
PUUHAKIRJOJA
A llapsille
ill

MÄNTSÄLÄN KIRJA
JA KONTTORITARVIKE
Keskuskatu 5, Mäntsälä
p. 040 750 8777
kirjakauppa@mantsalankirjapaino.fi
Avoinna ma-pe 10–18, la 10–15

Tykkää meistä
Facebookissa!

Noutopiste

MÄNTSÄLÄN SANOMAT

Mäntsälä, Numminen okt
6-8 h, k, s, kph, khh, ask.h
+ 2 auton at, 236/335 m2
Kotini on linnani. Jugend tyylinen kivitalo on valmistunut v. 1990 omaan
käyttöön. Huoneita on riittävästi isommallekin perheelle. Pinnat ovat alkuperäisiä, joten remontoi mieleiseksesi,
kahden auton autotalli. 0,574 ha tontilla
on piha-aluetta sekä metsää suojaamassa katseilta. Ei lain ed. E-tod. Vh
285.000 €. Os. Järvelänkuja 8.

Mäntsälä, kirkonkylä okt
2 mh, oh, th, k, khh, kph, s,
vh 100 m2
Isolla tontilla omaa rauhaa! Siisti vaaleasävyinen v. 1991 valmistunut koti,
jossa ei ole hukkaneliöitä, sauna kph ja
khh remontoitu 2017. Maltilliset lämmityskulut ilmalämpöpumpun ja leivinuunin ansiosta. 0,87 ha tontti laskeutuu
joen rantaan, omaa rantaviivaa noin 65
m. Ei lain ed. E-tod. Vh 249.000 €. Os.
Porvoontie 31. 98924000

Kysy lisätietoja
myytävistä tonteista,
loma-asunnoista,
myytävistä tai
vuokrattavista
liike- / varastoja toimistotiloista.
Katso
www.marjokoti.fi
lisätietoja

Pukkila, Torppi okt
6 h, k, s, kph + navetta
200/320 m2
Tilaa, rauhaa ja tekemistä. Peltojen ympäröimä koti ja navettarakennus yli 0,5
ha tontilla. Vuonna 1957 valmistuneeseen kotiin mahtuu isompikin perhe,
tupakeittiö leivinuuneineen, neljä mh ja
kaksi oh, kellarikerroksessa muunneltavia tiloja. Vanha navetta antaa harrastetilat tai vaikka muutama kana tai lammas kotieläimeksi, koiria varten aitaus
pihalla. Ei lain ed. E-tod. Vh 135.000 €.
Os. Raistintie 129. 21450082

Mäntsälä keskusta okt
4 h, k, s, kellaritiloja
87/224 m2
Jo 1930-luvun alkupuolelta lähtien tämä
hirsitalokaunotar on seurannut Mäntsälän kehitystä keskeiseltä paikalta. Viime
vuosina kotia on kunnostettu vanhaa
kunnioittaen, toki tekemistä vielä riittää,
esim. 81 m2 kellaritilat muokattavissa
moneen tarkoitukseen. Huomattavan
isolla keskustan 1900 m2 rinnetontilla
on myös 110 m2 ulkovarasto. Kiinteistö
sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Mäntsälän kirkonmäellä ihan
Mäntsälän paraatipaikalla. Ei lain ed.
E-tod. Vh 230.000 €. Os. Lounasmaa 1.
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Mäntsälä, Leppäniemi,
2 x okt 6 h, k, s, kph, khh, vh
+ tupak, parvi, wc, s, kph + at
177/220 m2
V. 1996 itselle suunniteltu ja rakennettu
koti, tässä tapauksessa kaksi kotia. Iso
okt jossa neljä mh, viherhuone, askarteluhuone, keittiössä puuhella/leivinuuni. Pihapiirissä myös vuonna 1992
rakennettu n. 40 m2 pikkukoti. Tästä
etätyöpiste, asunto toiselle sukupolvelle
tai vuokra-asunnoksi. Suojaisa 1140 m2
tontti lähellä keskustan palveluja. E-tod
D2018. Vh 270.000 €. Os. Kajavantie 1.
21656581

Mäntsälä, keskusta kt
1 h, pk, s 34,5 m2
Hissitalon ylimmän kerroksen saunallinen ja parvekkeellinen yksiö. Hyvinhoidettu taloyhtiö, rakennusvuosi 1987.
Kävelymatkan päässä keskustan palvelut. E-tod F2013. Vh. 74.000 €. Os.
Katinhännäntie 4 C.

OLETKO MYYMÄSSÄ KOTIASI?
Paikallinen ja asiantunteva välittäjä on sinun etusi
,FTLVTLBUV .ÊOUTÊMÊtNBSKPIBWVSJOOF!NBSKPLPUJåtQtXXXNBSKPLPUJå

MYYDÄÄN
TONTTEJA

Mäntsälä Sälinkää maatila
3 h, tupak, s, 100 m2,
varastotiloja 310 m2
Kahdesta kiinteistöstä muodostuva kokonaisuus, pinta-ala 4,835 ha, josta yli 3
ha luomuviljelyllä ollutta peltoa. Pellon
lisäksi hyötypuutarhaa, puustoa ja pihaa. Vuonna 1972 valmistunut ja 1978
laajennettu koti lämpiää sähkön lisäksi
kahdella takalla ja puu-uunilla. Kylmää
varasto/hallitilaa yli 300 m2. Ei lain ed.
E-tod. Vh 220.000 €. Os. Vähäkyläntie
64. 20304928

Mäntsälä, Sääksjärvi
kesämökki tupak, mh, s
40 m2
Pieni punainen tupa ja iso pihamaa.
Vuonna 1971 valmistunut sähköistetty
mökki, vieraat voi majoittaa vierasmajaan, lisäksi erillinen varasto. Iso
puutarhatontti 2500 m2 kutsuu uusia
multapeukaloita. Lain mukaan E-tod ei
tarvita. Vh 55.000 €. Os. Lähtelänkuja
2. 21657547

VUOKRALLE
TARJOTAAN
Mäntsälä, Mäntsälän Portti
hallitila 60 m2
Vuokralle tarjotaan 60 m2 yhtenäinen
hallitila lähes uudesta v. 2011 rakennetusta hallikiinteistöstä. Hallissa nostoPWJKBLBLTJLVMLVPWFB PNBXD-PJTUBWB
sijainti moottoritien ja Hanko-Hyvinkääntien välittömässä läheisyydessä,
asfaltoitu piha-alue johon on helppo
ajaa isompikin auto. Vuokra 720 € +
alv 24 %, lämmitys sisältyy vuokraan.
Os. Ali-Maisalantie 3.

Marjokoti Oy LKV lahjoittaa
kaikista kauppaan johtavista
toimeksiannoista 10 %
Ukrainan tukemiseen asiakkaan
valitseman avustusjärjestön kautta.

Mäntsälä, Sälinkää
okt-tontti 6569 m2
Puustoinen tasamaatontti 0,6569 m2,
vain 1,2 km päässä Sälinkään uudesta koulusta ja päiväkodista. Myydään
yhtenä kokonaisuutena, suunnittelutarveratkaisu on olemassa kahdelle okt ja
talousrakennukselle. Vh 47.000 €. Os.
Tikkatie. 20076479
Mäntsälä, Meijerinpelto
okt-tontti n. 1000 m2
Rauhallisella pientaloalueella Mäntsälän
keskustan tuntumassa yksi rakennuspaikka jäljellä puustoisella aurinkoisella
etelärinnetontilla. Vh 65.000 €. Os. Tinamäentie 11-13. 9946282
Kärkölä, Marttila 5000 m2
Puolen hehtaarin okt tontti yksityistien
varrella, Marttilan kylässä. Kärkölään 11
km, Mäntsälään 24 km ja moottoritielle
6,5 km suoraa isoa tietä. Tasainen tontti
jossa vanha kasvimaa odottaa uusia
multasormia. Tie perille, sähköt menevät
tontin reunalla. Vh 18.900 €. Os. Silmässuontie. 20926581

Eikä tässä kaikki,
katso kaikki kohteet

www.marjokoti.fi
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Musiikkileikkikoulu
V al m e ntav a soitonope tus
Valinnaiset opinnot
Musiikin perusopetus
Pop&Jazz-opetus
Avoimet opinnot

UŖĆÚäÁ
`ÐĢőŉÐěÐĢ
`äĆĔäŅĆěěÐ
: $ÊÈ&8Ê$AKg31ÉÊÈ

Kolmen kerran kokeilut
Kuorot
Orkesterit
Kurssit

Lue lisää ja tule mukaan
www.psmo.fi
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